
Zápis z rokovania KC A.R.E.S. 2010 

 

Dátum:  20.11.2010 od 10.45 hod 

Miesto:  Hotel Hutník, Tatranské Matliare 

Prítomní: OM1II, OM8AXU, OM6SZ, OM7AG, OM3TC, OK1HH OM1HI, 
OM3WYE, OM6AR, OM0ARD, OM0AMR, OM6AZ, OM3CCR, OM6RH, OM5MX, 
OM6AOL, OM6ABC, OM3FW, OM5AA, OM5MM, OM6AM, OM6AW, OM4WQ, 
I.Kmeť. 

Program: 

1. Informácia o činnosti A.R.E.S. v OM – OM1II. 
2. Informácia o stave A.R.E.S. v krajoch – krajskí koordinátori. 
3. Rôzne. 

K bodu 1 

OM1II – doplnil správu z „Valného zhromaždenia“  o stave ARES v OM. 

K bodu 2 

OM6SZ – informoval o stave ARES v ZA kraji. Zriadili anténu na 2m na KC IZS. 

Riešia súčinnostné spojenie s HaZZ. Spracovali schému rádiovej siete. Majú 

zabezpečený vstup do chránených oblastí. Majú k dispozícii 4 terénne autá 

vybavené rádiostanicami na VKV. 12.novembra mali schôdzu KKS. Utužujú 

spoluprácu aj s miestnym združením záchranárov. 

OM8AXU – informoval o činnosti KKS v KE kraji, o účasti na cvičení GlobalSET v 

mesiaci máj a november. V KE kraji propagovali ARES predstaviteľom kraja. Vyslovil 

potrebu hľadania vhodných spôsobov na propagáciu ARES-su. 

OM7AG – vyslovil znepokojenie nad nezáujmom rádioamatérov v BB, napriek tomu 

sa však darí získavať rádioamatérov v rámci okresov. Upozornil na vhodnosť 

realizácie vnútroštátneho cvičenia ARES. 

K bodu 3 

OM5MX – upozornil na potrebu zapracovania ARES do legislatívy. Nemá preukaz 

člena ARES. 

OM1II – odpoveď OM5MX - uvítame pomoc pri tvorbe vhodnej legislatívy, hoci 

súčasná legislatíva umožňuje realizáciu ARES v praxi. O vydanie preukazu sa treba 

obrátiť na svojho KK. 

OM3CCR – upozornil na potrebu vlastnej metodiky a seriózne vzťahy s orgánmi. 

OM8AXU – informoval o spôsobe komunikácie a vzťahoch s orgánmi. 



OM7AG – upozornil na požiadavku, aby sa na ARES kompetentní obracali v prípade 

potreby. 

OM1II – informoval, že je plne v kompetencii KK, do akej úrovne si vybudujú vzťahy 

na krajských orgánoch.  

OM6SZ – ukázal prítomným písomné podklady, zmluvy a poverenia, ktoré sa 

podarilo zabezpečiť na riešenie myšlienky ARES v ZA kraji. 

OK1HH – informoval o stave ARES v OK. Upozornil na potrebu APRS pre ARES. 

Odporúča preštudovať prezentáciu od OK1MX. Súčasná legislatíva je dostatočná, 

avšak je veľmi dôležité poznať potrebu požiadaviek zložiek pre ktoré ponúka ARES 

spojenie. 

OM1HI – informoval forme ARES v HB9. Preferujú spojenie na VKV. Civilná správa 

púšťa rádioamatérov na svoje stožiare, čo v OM neplatí. 

V diskusii vystúpilo viac diskutujúcich, väčšinou to však boli reakcie a doplnenie 

k príspevkom. 

 

Zapísal: OM1II 


